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Datum

Vår referens

2018-11-07
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Dnr 17-10215

Wexnet AB
org.nr: 556923-9444
Skickas endast med e-post.

Beslut om avskrivning
Saken

Tillsyn avseende skyldighet enligt 4 kap. 4 § lagen (2016:534) om åtgärder för
utbyggnad av bredbandsnät (utbyggnadslagen); fråga om avskrivning
_____________________

Post- och telestyrelsen
Postadress:

Besöksadress:

Telefon: 08-678 55 00

Box 5398

Valhallavägen 117 A

Telefax: 08-678 55 05

102 49 Stockholm

www.pts.se

pts@pts.se
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Post- och telestyrelsens avgörande

Post- och telestyrelsen (PTS) skriver av ärendet från vidare handläggning.
Bakgrund

PTS inledde i november 2017 på eget initiativ ett tillsynsärende mot Wexnet AB
(Wexnet) gällande företagets skyldighet enligt 4 kap. 4 § utbyggnadslagen att
som nätinnehavare som är ett offentligt organ göra viss information tillgänglig
genom informationstjänsten för utbyggnad av bredbandsnät (Ledningskollen)
eller någon annan elektronisk tjänst.
PTS utredning

PTS har i ärendet begärt information från Wexnet om företaget har några
planerade eller pågående bygg- eller anläggningsprojekt och om information om
projekten i så fall finns publicerad i Ledningskollen eller på någon annan
webbplats enligt kraven i 4 kap. 4 § utbyggnadslagen.
Wexnet har uppgett att de har planerade eller pågående bygg- eller
anläggningsprojekt och att, med undantag för projekt av mindre betydelse,
information publiceras i Ledningskollen. Wexnet har även i sitt svar angivit fem
aktuella publicerade ärenden i Ledningskollen.
PTS har granskat de ärenden som Wexnet har publicerat i Ledningskollen.
Skäl
Tillämpliga bestämmelser

Enligt 3 kap. 1 § första stycket utbyggnadslagen ska en nätinnehavare som är ett
offentligt organ och som utför ett bygg- eller anläggningsprojekt på rättvisa,
icke- diskriminerande och öppet redovisade villkor medge samordning av
projektet och en bredbandsutbyggares projekt, om bredbandsutbyggaren begär
det.
Detsamma gäller för en nätinnehavare som utför ett bygg- eller
anläggningsprojekt som finansieras helt eller delvis med offentliga medel.
Nätinnehavaren får avslå bredbandsutbyggarens begäran om den begärda
samordningen inte är rimlig.
I 4 kap. 4 § samma lag anges att en nätinnehavare som omfattas av 3 kap. 1 §
ska göra följande information tillgänglig genom informationstjänsten för
utbyggnad av bredbandsnät eller någon annan elektronisk tjänst:
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1. det planerade eller pågående bygg- eller anläggningsprojektets lokalisering
och typ,
2. berörda delar av nätet,
3. beräknat datum för inledning av projektet och den tid projektet kan beräknas
pågå, och
4. kontaktuppgifter till nätinnehavaren.
Informationen ska göras tillgänglig i sådan tid att en bredbandsutbyggare kan
begära samordning enligt 3 kap. 1 §.
Nätinnehavaren ska uppdatera informationen senast två veckor från det att en
förändring har inträffat.
Av 4 kap. 7 § utbyggnadslagen framgår att skyldigheten enligt 4 § inte gäller för
bygg- eller anläggningsprojekt av mindre betydelse.

PTS bedömning

PTS utredning visar att Wexnet har publicerat information i Ledningskollen i
enlighet med skyldigheten i 4 kap. 4 § första stycket 1-4 utbyggnadslagen.
Företaget uppfyller därmed sina skyldigheter enligt utbyggnadslagen. Ärendet
ska därför skrivas av.

Beslutet har fattats av enhetschefen Marielle Sjögren. I ärendets slutliga
handläggning har även juristen Helena Klasson (föredragande) deltagit.

Post- och telestyrelsen

3

4(4)

Post- och telestyrelsen

4

